Jegyzőkönyv
Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2017. november
24.-én 14 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében
megtartott, munkaterv szerinti együttes üléséről.
Segesd Község Önkormányzata részéről jelen vannak:
Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester, Gyöngyösi Norbert, Liber
János, Péntek Vince és Takácsné Illés Henriett képviselők.
Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata részéről jelen vannak:
Pusztai László polgármester, Farkas László alpolgármester, Mikola Miklós Krisztián, Papp
Attila és Orsós János képviselők.

Beleg Község Önkormányzata részéről jelen vannak:
Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária képviselő.
Távol (igazoltan): Antalné Lakatos Erzsébet Teréz és Egyed Béla képviselők.
Jelen van az ülésen dr. Varga Katalin jegyző.
Az ülést vezető Péntek László Segesd község polgármestere köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 fős segesdi testület 5 tagja, az 5 fős ötvöskónyi testület minden tagja és
az ugyancsak 5 fős belegi testület 3 tagja van jelen, tehát mindhárom testület határozatképes,
az együttes ülést megnyitja.
Az írásos napirendi javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadja el.
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a közös hivatal 2017. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
2./ A közös hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
3./ A közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása.

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
4./ A választások pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló
szabályzat elfogadása.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
5./ Egyéb ügyek.
Az írásos napirendi javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadja el.
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a közös hivatal 2017. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
2./ A közös hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
3./ A közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
4./ A választások pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló
szabályzat elfogadása.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
5./ Egyéb ügyek.

Az írásos napirendi javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadja el.
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a közös hivatal 2017. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
2./ A közös hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
3./ A közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
4./ A választások pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló
szabályzat elfogadása.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
5./ Egyéb ügyek.

1./ Beszámoló a közös hivatal 2017. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
Kiegészítés:
A beszámolóhoz a jegyző fűz részletes magyarázatot, utalva a költségvetési finanszírozás
összegére, valamint az egyes kiadás nemek összetevőire. Kiemeli, hogy a kiadások teljesítése
70 és 80 % közötti, tehát a harmadik negyedévnek megfelelő. Javasolja, hogy a képviselőtestületek a közös hivatal harmadik negyedévi beszámolóját fogadják el.
Kérdés, hozzászólás nincs.
A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal 2017. évi költségvetésének harmadik
negyedévi végrehajtásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal 2017. évi költségvetésének harmadik
negyedévi végrehajtásáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester

A beszámoló elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 163/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal 2017. évi költségvetésének harmadik
negyedévi végrehajtásáról.
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének harmadik negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tamás Csaba polgármester

2./ A közös hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző.
Kiegészítés:
A jegyző ismerteti az előterjesztésben szereplő módosításokat. Elmondja, hogy a kiadások
teljesítéséhez szükség van előirányzatok módosítására, de ezt a kötelezettséget az
államháztartási törvény is előírja.
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy egy fő dolgozó felmondása miatti helyettesítési díj, az
esküvőkhöz kapcsolódó díjfizetés, valamint technikai módosítások kerültek bedolgozásra az
előterjesztésbe. Javasolja, hogy a testületek a közös hivatal költségvetésének módosítását
fogadják el.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Péntek László segesdi polgármester a közös hivatal költségvetésének módosítására vonatkozó
javaslatot szavazásra bocsátja.
A közös hivatal 2017. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot a segesdi
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők
szerint határoz:

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Péntek László polgármester

A közös hivatal 2017. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi
testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők
szerint határoz:
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról.
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pusztai László polgármester

A közös hivatal 2017. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatot a belegi
testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők
szerint határoz:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal költségvetésének módosításáról.
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tamás Csaba polgármester

3./ A közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása.
Előadó: dr. Varga Katalin jegyző
Kiegészítés:

A jegyző elmondja, hogy jelenleg hatályos szabályzat módosítása vált szükségessé annak
következtében, hogy a közös hivatal személyi állománya megváltozott. Kiemeli, hogy egy fő
pénzügyi ügyintéző távozott a szervezettől, aki pénzügyi ellenjegyzési feladatokat látott el.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Péntek László segesdi polgármester a kötelezettségvállalási szabályzat módosításának
elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.
A módosított szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának
módosításáról.
1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 189/2015. (XI. 5.)
önkormányzati határozatával elfogadott, 4/2015. (XI. 5.) számú jegyzői utasítással
kiadott kötelezettségvállalási szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
•

A szabályzat 10. melléklet 2. sorának utolsó oszlopa kiegészül az alábbiakkal:
ügyirat száma: 1/2017.
kelte: 2017. április 21.

•

A szabályzat 10. melléklete a következő 3. sorral egészül ki:
Név: Kovács Kornélia (Sára Erika akadályoztatása esetén)
Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Kijelölő irat száma: 2/2017.

•

Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzat kiegészül az előterjesztés 1. és 2.
melléklete szerinti 2. és 3. melléklettel.

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
kötelezettségvállalási szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
A módosított szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának
módosításáról.
1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2015. (XI. 5.)
önkormányzati határozatával elfogadott, 4/2015. (XI. 5.) számú jegyzői utasítással
kiadott kötelezettségvállalási szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
•

A szabályzat 10. melléklet 2. sorának utolsó oszlopa kiegészül az alábbiakkal:
ügyirat száma: 1/2017.
kelte: 2017. április 21.

•

A szabályzat 10. melléklete a következő 3. sorral egészül ki:
Név: Kovács Kornélia (Sára Erika akadályoztatása esetén)
Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Kijelölő irat száma: 2/2017.

•

Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzat kiegészül az előterjesztés 1. és 2.
melléklete szerinti 2. és 3. melléklettel.

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
kötelezettségvállalási szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester
A módosított szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának
módosításáról.
1./ Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2015. (XI. 5.)
önkormányzati határozatával elfogadott, 4/2015. (XI. 5.) számú jegyzői utasítással
kiadott kötelezettségvállalási szabályzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
•

A szabályzat 10. melléklet 2. sorának utolsó oszlopa kiegészül az alábbiakkal:
ügyirat száma: 1/2017.
kelte: 2017. április 21.

•

A szabályzat 10. melléklete a következő 3. sorral egészül ki:
Név: Kovács Kornélia (Sára Erika akadályoztatása esetén)
Beosztás: pénzügyi ügyintéző
Kijelölő irat száma: 2/2017.

•

Az egységes szerkezetbe foglalt szabályzat kiegészül az előterjesztés 1. és 2.
melléklete szerinti 2. és 3. melléklettel.

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
kötelezettségvállalási szabályzatot a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tamás Csaba polgármester

4./ A választások pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzat
elfogadása.
Előadó: Dr. Varga Katalin jegyző
Kiegészítés:
A jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy a kötelezettségvállalási szabályzathoz hasonló
szabályzatot kellett megalkotni, de a választási eljárásokra vonatkozóan. Elmondja, hogy a
szabályzat a választási eljárásokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítésre
vonatkozóan fogalmaz meg előírásokat.
Kérdés, hozzászólás nincs.
Péntek László segesdi polgármester a kötelezettségvállalási szabályzat módosításának
elfogadására vonatkozó javaslatot szavazásra bocsátja.
A szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a segesdi testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal választások pénzügyi lebonyolításáról és
belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról.
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal választások
pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzatát a
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Péntek László polgármester
A szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot az ötvöskónyi testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal választások pénzügyi lebonyolításáról és
belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal
választások pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzatát
a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester

A szabályzat elfogadására vonatkozó javaslatot a belegi testület 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza:
Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2017. (XI. 24.)
önkormányzati határozata a közös hivatal választások pénzügyi lebonyolításáról és
belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról.
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal választások
pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzatát a
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Tamás Csaba polgármester

5./ Egyéb ügyek.
Az egyéb ügyek napirenden belül más téma nem hangzott el.
Péntek László polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Miután más hozzászólás nem hangzik el, Péntek László Segesd Község Polgármestere
megköszöni a megjelenést, az együttes ülést berekeszti.
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